
Enem

GERADOR DE
MUDANÇAS
Aposta do MEC é que o novo exame estimule
uma virada curricular no ensino médio,
instaurando a interdisciplinaridade; colégios
veem processo de longo prazo

Filipe Jahn

Onze anos depois de instituí-
do, o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) passa a ter

centralidade estratégica no projeto edu-
cacional do Ministério da Educação, que
vê a etapa derradeira da Educação Básica
como o grande calcanhar de Aquiles do
ensino. Além de buscar transformá-lo
em processo de seleção para todas as
universidades federais do país - ainda
que estas utilizem outras formas combi-
nadas de avaliação dos ingressantes - o
MEC abre a possibilidade de estender
o Enem a outras instituições de ensino
superior, incluindo as particulares. Po-
rém, o objetivo de mudança na seleção
não é o único: a idéia é que o novo Enem
seja referência para novos desenhos do
currículo do ensino médio.

Segundo os formuladores, na nova pro-
va as questões requisitarão do aluno mais
capacidade de análise contextual e inter-
pretação, em detrimento do que julgam ser
o excesso de pontos relativos à memoriza-
ção. Dessa forma, haveria uma exigência
maior em relação ao conteúdo ensinado
na escola. "Muitas alterações ainda ocor-
rerão, mas a impressão é que o Enem
já tem servido como um incentivo para
provocar mudanças na Educação Básica",

afirma o diretor de Avalia-
ção da Educação Básica
do Inep, Héliton Tavares.

Uma delas, diz Tava-
res, será a transformação
do modo como se traba-
lham as disciplinas. Se
até há pouco tempo eram
pensadas e ensinadas iso-
ladamente, a interdiscipli-
naridade surge como uma maneira de
estimular o estudante a relacionar temas de
matérias diferentes. "O conhecimento não
é tão separado como está hoje nas escolas.
Com essa nova perspectiva, o aluno vai ser
instigado a procurar sozinho pelas respos-
tas de problemas", complementa o profes-
sor de geografia e diretor administrativo da
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da
Universidade Federal de Santa Catarina,
Carlos José de Carvalho.

Tavares prevê que as publicações
direcionadas ao ensino médio sofram
modificações, pois terão de se adaptar
a esse novo conceito. Isso já pode ser
sentido nos chamados sistemas de en-
sino privados, as editoras que produzem
material apostilado para escolas privadas
e redes públicas. Desde o início do ano os
parceiros do Dom Bosco, por exemplo,
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utilizam um material em forma de fascí-
culos que procura proporcionar um grau
de autonomia para a escola montar sua
programação. Em cada parte, a partir
de um problema proposto em uma dis-
ciplina, o aluno precisa contextualizar
e buscar informações em outras para
resolver. A imagem de uma foto, por
exemplo, serve para discorrer sobre
questões de geografia, história e quí-
mica. Ari Herculano, diretor editorial
do sistema, acredita que ocorram mais
mudanças nos materiais didáticos nos
próximos anos, porém gradualmente.

O Ético, sistema de ensino da edito-
ra Saraiva, lançou no ano passado uma
série chamada Conexões, que trabalha
a interdisciplinaridade em sala. A
diretora pedagógica, Francisca Paris,
explica que os livros apresentam ati-
vidades operatórias que desafiam mais
o aluno segundo as habilidades solici-
tadas nos eixos cognitivos do Enem.

Em uma questão de geografia, há
um texto que trabalha o espaço agrário
mundial. Ela pede ao aluno que produza
um texto sobre a ética na produção de
alimentos, conforme a competência
exigida pela prova, de saber elaborar
propostas. Em outro exemplo, a colmeia
serve como tema para estudar tanto ân-
gulos e polígonos em matemática quan-
to a reprodução das abelhas em biologia.

Formação continuada
Se o caminho é incensado por

muitos educadores, sua aplicação no
dia a dia talvez não seja tão destituída
de problemas. O principal, lembra
Francisca, é o descompasso entre a
proposta interdisciplinar e as práticas
docentes. Ou seja, sem uma mudança
metodológica equivalente ao câmbio
no plano curricular, a proposta corre o
risco de esvaziar-se, pois os professo-
res, especialmente os do ensino médio,
costumam fixar-se nos conteúdos da
licenciatura para a qual se habilitaram.
Para a diretora pedagógica do Ético,

Para muitos
educadores,

trata-se de uma
boa iniciativa, mas
demandará tempo

até que surta efeito
nos currículos do

ensino médio

uma forma de os gestores mudarem esse
atavismo é continuar investindo na for-
mação continuada. "As adaptações não
ocorrem por decreto. Virão, mas não na
velocidade que o MEC imagina", opina.

A coordenadora do curso e Colégio
Objetivo, Vera Lúcia Antunes, acredita
que a nova prova, além de cobrar mais
conteúdo, incentivará a consciência dos
estudantes em relação a assuntos como
sustentabilidade e cidadania. Mas tam-
bém não enxerga mudanças curricula-
res rápidas. "Hoje, poucos professores
estão preparados para novidades. Eles
precisam ser capacitados", avalia.

Rubens Furstenberger, coordena-
dor de vestibular da escola particular
Sepam, de Ponta Grossa (PR), reforça
o coro sobre a falta de preparo dos
professores e comenta que até mesmo
a maioria dos cursos de pós-graduação
voltados à docência não trabalham a
interdisciplinaridade. Para ele, é cedo
para prever qualquer mudança no cur-
rículo do ensino médio em decorrência
do novo exame. "Não é possível saber
com certeza quais serão as conseqüên-
cias disso nos próximos anos."

Em sala de aula
O Sepam realizará simulados ape-

nas para o vestibular tradicional. Como
preparação para o exame, o colégio
programou somente aulas de revisão
aos sábados. Já o Objetivo fez seu pri-
meiro simulado para o Enem em maio
e outros dois já estão planejados. Eles

são divididos de acordo com as áreas de
conhecimento e têm o mesmo número
de questões do exame. Há ainda uma
recuperação específica para alunos
que não tiverem bom desempenho. A
avaliação, porém, não é feita pela Te-
oria da Resposta ao Item (TRI), e sim
pela Teoria Clássica. "Por enquanto,
é mais importante o aluno se acostu-
mar ao novo processo", explica Vera.

A Escola da Vila, de São Paulo,
resolveu fazer pequenas adaptações no
currículo de algumas matérias, como
incluir Ásia e África em história. Até
a data da prova os alunos têm aulas
extras à tarde e simulados preparados
pela equipe da escola e por cursinhos.
No também paulistano Colégio Ban-
deirantes, a maior preocupação con-
tinua sendo o vestibular tradicional.
A instituição não vai fazer "nada de
especial" para lidar com a novidade,
além das aulas preparatórias e dois
simulados elaborados pela Fundação
Carlos Chagas, que serão divididos de
acordo com as áreas de conhecimento.

Osmar Ferraz, coordenador de
orientação ao vestibular do colégio,
crê que a proposta traz avanços so-
bretudo na tentativa de fazer o aluno
desenvolver suas habilidades interpre-
tativas. Mas critica a falta de informa-
ções e a atitude do MEC de realizar
as mudanças com o ano letivo em
andamento, o que, na sua avaliação,
atrapalhou a preparação das escolas.

Tavares diz que as discussões já
aconteciam desde o ano passado e
que, como havia muitas críticas ao
vestibular tradicional e o anúncio de
que o Enem passaria por modifica-
ções, a mudança imediata tornou-se
imprescindível. Ainda assim, pede que
os gestores de escolas, universidades
e secretarias de educação apresentem
propostas para aperfeiçoar o exame ao
longo dos anos. "O que buscamos é
um pacto participativo entre a Educa-
ção Básica e a superior", completa.
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Enem

DIFÍCIL
COMPREENSÃO
Teoria de Resposta ao Item, metodologia do novo Enem,
exige conhecimento estatístico para o cálculo da nota do aluno

Os 4,5 milhões de alunos
inscritos no Enem que irão
fazer a prova neste ano não

poderão, ao terminá-la, cotejar suas
respostas com o gabarito e saber qual
a pontuação que atingiram. Isso porque
a nota não será resultado direto de seus
acertos, e sim de um cálculo, derivado
da utilização da Teoria de Resposta
ao Item, que visa estimar o grau de
proficiência dos alunos em relação às
habilidades requeridas pela prova.

A decisão de adotar esse instrumento
pela primeira vez para uma prova de
processo seletivo no Brasil foi tomada,
segundo Reynaldo Fernandes, presi-
dente do Instituto Nacional Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep), por
vários motivos. Um deles é aprimorar o
processo, de modo a escolher os alunos
mais capacitados. Outro é a questão da
segurança da prova em termos de frau-
de. Nesse sentido, Reynaldo diz que o
próximo passo é fazer provas diferentes.

Mas há ainda a possibilidade de o
Enem ser utilizado em substituição à
prova de ingresso do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade),
aferindo a chamada linha de base dos ca-
louros universitários no momento de seu
ingresso. Isso permitirá a comparação
com suas habilidades ao final do curso,
para medir o que foi adquirido em seu
decorrer. Hoje, o Enade dos ingressantes
é feito ao final do 1° ano. Outra razão
é que a TRI permite a realização de
séries históricas da prova, o que ajuda

a análise de desempenho dos alunos
do ensino médio ao longo do tempo.

Segundo o presidente do Inep, é
possível que a introdução da nova me-
todologia traga, efetivamente, algum
nível de confusão e de contestação
por parte dos alunos, que não saberão
como calcular sua nota. "Sabemos que
vamos ter problemas de comunicação.
É difícil explicar a TRI, porque ela tem
outra lógica, outro conceito, difícil de
explicar para uma pessoa não iniciada
em estatística", diz Reynaldo.

Salomão Ximenes, da ONG Ação
Educativa, lembra que é direito do
aluno, segundo o Estatuto da Criança e
do Adolescente, o de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer a instân-
cias superiores.

Para tentar melhorar essa questão,
o Inep publicará os parâmetros de cada
item (questão), o que permitirá que
aqueles que têm o conhecimento esta-
tístico necessário (e acesso ao software),
calculem o resultado de cada aluno. O
órgão, responsável pela prova, também

É difícil explicar
a TRI, porque ela
tem outra lógica,

outro conceito, difícil
de os não iniciados

em estatística
entenderem

promete investir em comunicação para
tentar explicar os princípios da TRI
para imprensa e população. Segundo
Fernandes, a área jurídica do MEC deu
aval para adoção da metodologia.

Para Ocimar Alavarse, professor
da Faculdade de Educação da USP e
especialista em avaliação, membro da
equipe que formulou a Provinha São
Paulo, da rede municipal de educação,
a TRI é, efetivamente, um bom instru-
mento. Mas sua adoção neste momento,
para um universo tão grande de alunos
pode ser um "passo arriscado". "Seria
mais prudente testar seus resultados em
paralelo com uma avaliação clássica e
ir implantando aos poucos, já que as
evidências mostram que o resultado não
muda muito".

Mariana Curi, professora de estatísti-
ca na mesma universidade que trabalha
na aplicação da metodologia, acredita
que o fato de o aluno não saber quanto
vale cada questão na hora da prova não
influencia no processo seletivo. "É uma
metodologia extremamente confiável".

Fernandes lembra que a TRI é utiliza-
da em exames seletivos nos EUA, como
o Toefl, teste que mede a proficiência de
estrangeiros em língua inglesa, e o SAT
(Scholastic Assessmeht Test, ou Teste
de Avaliação Escolar), um dos critérios
para ingresso nas universidades norte-
americanas. Nenhum deles, no entanto, é
o único critério de seleção, como será em
algumas universidades federais brasilei-
ras. (Rubem Barros e Filipe Jahn)
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PARA ENTENDER A NOTA DO ALUNO
Uma das maiores dificuldades

para o entendimento público das
notas do novo Enem (que indica-
rão a proficiência do aluno), com
a utilização da Teoria de Resposta
ao Item (TRI), é que essas notas
não derivam diretamente do

número de acertos do candidato,
como ocorre tradicionalmente nas

provas de vestibular, mas sim da
proficiência estimada do aluno.

Essa estimativa é aferida por

meio de um processo que co-
meça com a escolha de itens de
diferentes complexidades. Passa,
a seguir, pela verificação de um
padrão gerado pela análise das
respostas de todos os candidatos,
que propiciará a definição da curva
característica de cada item, com a
qual será cotejado cada um dos
acertos de todos os candidatos
para gerar o índice de proficiência
individual. Esse processo permite
estimar a proficiência de cada
aluno, observando-se quais- mais

do que quantos - itens acertou,
levando-se em conta as proficiên-
cias que eram exigidas pelo mo-
delo da TRI cuja expressão gráfica
é a curva característica do item.

Como explica o professor

Ocimar Alavarse, da Feusp, cada
item (ou questão da prova) deve
avaliar uma habilidade especí-
fica - ou descritor, segundo a
terminologia adotada pelo Inep.
A proficiência estimada do aluno,
como resultado final da prova, ex-
pressa o domínio de habilidades e
competências que foram exigidas
para responder corretamente aos
itens que compuseram a prova.
É estimada porque retrata o de-
sempenho do aluno naquele dado

momento e para aquele conjunto
de itens de sua prova. Essa estima-
tiva depende da quantidade e da
qualidade dos itens da prova: com
poucos itens fica difícil estabelecer
um padrão razoável de respostas.

A curva característica de um item é

uma representação gráfica da proba-
bilidade de acerto que alunos com di-
ferentes graus de proficiência teriam,
estatisticamente, com as característi-
cas de cada item, pela determinação
de cada um de seus parâmetros -
discriminação, dificuldade e acerto
ao acaso. No gráfico acima, a coor-
denada P eqüivale à probabilidade
de acerto, e a 6 eqüivale à proficiência
do aluno. A letra C na coordenada P
indica a chance mínima de um aluno
com baixa proficiência para esse item:
acertá-lo seria um acerto ao acaso

(ou "chute"), que é de 20% (consi-
derando cinco alternativas possíveis).

No caso da questão do gráfico,
as chances de acerto começam a au-
mentar com candidatos que tenham
índice a partir de 180 e chegam a
cerca de 60% no ponto da escala ho-
rizontal onde está B. Os alunos com

proficiência a partir de 400 tenderiam
a ter quase 100% de probabilidade

de acerto do item. A pequena
separação entre a curva e o que
falta para 100% indica que, apesar

da alta proficiência, pode haver
chance de erro, mas esse even-
tual erro não seria "descontado"
do respondente, como costuma

ocorrer tradicionalmente. Esse
erro pode ser creditado a desvios
como uma pequena desatenção
ou cansaço do aluno, variáveis que
não se repetiriam com vários itens
de dificuldade semelhante para o
mesmo aluno.

Definida a curva de cada item,
o que só pode ser feito após a
realização da prova, o conjunto de
respostas do aluno será cotejado

com a curva de cada item, gerando
a estimativa de proficiência. Ou
seja, serão observados quais itens
acertou. Caso tenha acertado, por
exemplo, muitos itens difíceis e
errado poucos ou nenhum item

fácil, pode-se afirmar que tem uma
maior proficiência do que um aluno
com o mesmo padrão para itens
fáceis, mas com poucos acertos nos
difíceis. Nesse caso, estima-se que

os tenha acertado mais ao acaso do
que com a devida proficiência. (RB)
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